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P R O T O K Ó Ł   Nr XXVIII /09 

 

z obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 25 lutego 2009 roku w sali konferencyjnej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Tadeusza Kościuszki, ul. Blich 10 w Łowiczu   

 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

z działalności w okresie między sesjami. 

7. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie  osób niepełnosprawnych. Współpraca 

z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki 

prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. 

8. Informacja na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

9. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Łowiczu. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie na czas nieoznaczonym prawem rzeczowym – nieodpłatnym 

użytkowaniem na rzecz Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej w Łowiczu nieruchomości położonej w Łowiczu przy  

ul. Stary Rynek 17. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego 

zmieniającego Uchwałę Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z 
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dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok.  

15. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt.1 

 

Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek witając 

Radnych i zaproszonych gości otworzył XXVIII Sesję Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

Ad pkt.2  

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował, 

że w Sesji wzięło udział 21 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada 

może podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad pkt.3  

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Zarząd Powiatu Łowickiego co 

roku przyznaje stypendia dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych            

z terenu Powiatu Łowickiego. W tym roku przyjęto nowy regulamin, który 

obejmuje większą liczbę wynagradzanych stypendystów. Liczba ta z 5 wzrosła 

do 8. Wzrosła również wartość stypendium z kwoty 160,00 zł do 200,00zł  

W semestrze zimowym roku szkolnego 2008/2009 przyznano 8 stypendiów 

naszym uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce, za wzorowe zachowanie – 

dodał. 

Poinformował, że stypendiami zostali wyróżnieni:  

 Edyta Wolny uczennica I LO w Łowiczu,  

 Dominika Antoniak uczennica II LO w Łowiczu, 

 Marlena Leduchowska uczennica IV LO w ZSP Nr 4 w Łowiczu, 

 Marta Stańczyk uczennica Liceum Profilowane w ZSP Nr 4 Łowiczu, 

 Mateusz Krawczyk uczeń Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 RCKU                            

w Łowiczu, 

 Marta Sut uczennica Technikum Nr 3 w ZSP Nr 3 w Łowiczu, 
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 Łukasz Milczarek uczeń Zasadniczej Szkoły Ponadgimnazjalnej                 

w ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu 

 Katarzyna Żemło uczennica I LO w Łowiczu. 

Gratuluję wybranym uczniom szkół ponadgimnazjalnych – dodał. 

    

Stypendystom zostały wręczone stypendia.  

 

Naczelnik Wydziału Inspekcji Transportu Ruchu Drogowego Michał 

Niedźwiecki poinformował, że we wrześniu 2008 roku powstał w Łowiczu 

oddział Inspektoratu Transportu Ruchu Drogowego. „Akt ten nie odbyłby się 

bez ogromnej pomocy Pana Starosty oraz Wicestarosty, dzięki której mógł 

powstać oddział Łowicki”. W imieniu Pani Wojewody chciałbym wręczyć 

podziękowania Panu Staroście”- dodał. Poinformował, że „Inspekcja Transportu 

Ruchu Drogowego powstała w 2001 roku, i powołani zostali do kontroli 

wszelkiego rodzaju pojazdów drogowych, głównie chodzi o przewóz pojazdami 

ciężkimi, i innymi pojazdami wykonującymi przewozy drogowe, 

w zarobkowym przewozie osób, przez wzgląd na to, że Łowicz znajduje się na 

skrzyżowaniu ważnych dróg- Krajowej Nr 2 i Krajowej Nr 14. Nie będziemy 

chyba zdradzać tajemnicy,  że liczymy się z tym, że ten ruch będzie się nasilał, 

i my będziemy mięli coraz więcej pracy, celem bezpieczeństwa ruchu jak 

również zapewnienia właściwej jakości dróg. Poinformował, że Inspekcja 

zwraca się do wszystkich jednostek Samorządowych z terenu województwa 

łódzkiego, jak również do Państwa z prośbą o pomoc w organizacji, 

o wyznaczanie miejsc do prowadzenia kontroli pojazdów ciężkich. O ile 

w przypadku kolegów z policji ten problem nie istnieje praktycznie, o tyle 

w ich wypadku, jeżeli chcą kontrolować samochody, które mają blisko 19m 

długości, potrzebują takich miejsc- dodał. Nadmienił, iż na terenie Powiatu 

Łowickiego mają z tym problem i jeżeli może się zwrócić do Wysokiej Rady 

i do Pana Starosty z taką prośbą o taką pomoc, to Inspekcja będzie zobowiązana. 

My ze swojej strony działamy w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg 

i korzystając z okazji chciałbym podziękować poprzedniemu Zarządowi 

 Powiatu Łowickiego i aktualnemu Zarządowi Powiatu Łowickiego za pomoc 

w organizacji również tego oddziału. Jesteśmy tam do Państwa dyspozycji, 

koledzy są cały czas na miejscu. Gdyby jakiekolwiek ze strony mieszkańców, 

Państwa, sygnały miały się pojawiać, to bardzo prosimy w takim miejscu aby 

ten kontakt był- dodał.  

  

Starosta Janusz Michalak  zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad XXVIII 

Sesji RPŁ punktu 12: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie na czas nieoznaczonym prawem rzeczowym – 

nieodpłatnym użytkowaniem na rzecz Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej w Łowiczu nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Stary 
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Rynek 17”. Poprosił o przełożenie jej na następną Sesję Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

zdjęli z porządku obrad punkt 12: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie na czas nieoznaczonym prawem 

rzeczowym – nieodpłatnym użytkowaniem na rzecz Centrum Kultury, Turystyki 

i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu nieruchomości położonej w Łowiczu 

przy ul. Stary Rynek 17”. 

 

Starosta Janusz Michalak  zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

XXVIII Sesji RPŁ: po punkcie 11 punktu 12: „Rozpatrzenie projektu Uchwały 

RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 09 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na 

lata 2008-2013”. 

 

Radni w głosowaniu jawnym : 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

wprowadzili do porządku obrad po punkcie 11 punkt 12: „Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju 

Lokalnego na lata 2008- 2013”. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli porządek obrad po zmianach. 

 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 
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6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

7. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie  osób niepełnosprawnych. Współpraca 

z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki 

prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. 

8. Informacja na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

9. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.  

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Łowiczu. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku . 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 r. 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008- 2013. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę 

Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 luty 2008 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2008 – 2010. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2009 rok.  

15. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

Ad pkt.4 

 

Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia                    

w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli protokół z XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Ad pkt.5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego        

w okresie między sesjami. 

 

Starosta Janusz Michalak poinformował, że Zarząd Powiatu w okresie 

międzysesyjnym od  dnia 28 stycznia 2009 roku do 24 lutego 2009 r. odbył 4  

protokołowane posiedzenia. 

Najistotniejszymi tematami  posiedzenia  Zarządu było: 

w zakresie edukacji  

Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego wyrazili zgodę na zaproponowaną 

przez szkoły ponadgimnazjalne ilość oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 

2009/2010 oraz nowych kierunków kształcenia po zasięgnięciu opinii Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. 

Wskazali dyrektorów, dla których przygotowane zostaną wnioski o przyznanie: 

 Brązowego Krzyża Zasługi dla Pani Elżbiety Skonecznej Dyrektora I LO 

w Łowiczu oraz dla Pana Dariusza Żywickiego Dyrektora ZSP Nr 1                  

w Łowiczu. 

 Srebrnego Krzyża Zasługi dla Pani Zofii Szalkiewicz Dyrektora ZSP Nr 4 

w Łowiczu. 

 Złotego Krzyża Zasługi dla Pana Mirosława Kreta Dyrektora ZSP Nr 2 

RCKU w Łowiczu. 

 Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla Pani Doroty Zielińskiej 

Dyrektora MOS w Kiernozi. 

 

Przyznano stypendia Starosty Łowickiego na semestr letni roku szkolnego 

2008/2009 uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łowickiego. 

w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym 

Wyrażono zgodę na zlecenie naprawy pokrycia dachowego na budynku ARiMR 

firmie Mak-Bud za kwotę według kosztorysu 650,00 zł.  

Podjęli decyzję co do terminu rozwiązania umowy najmu na lokal ul. Stary 

Rynek 17 z Drogeriami Aster. Rozwiązanie umowy najmu na lokal przy 

ul. Stary Rynek 17 nastąpi z zastosowaniem połowy okresu wypowiedzenia tj. 

do 15 marca 2009 roku – dodał.  

Wyrazili zgodę na przedłużenie umowy najmu Ośrodka Zdrowia w Zdunach na 

okres 2 lat na dotychczasowych warunkach, stosownym aneksem. 

Wprowadzono do Wykazu zadań inwestycyjnych w 2009 roku stanowiącego 

załącznik Nr 15 do Uchwały budżetowej zadanie inwestycyjne „Wykonanie 

projektu zabudowy i roboty budowlane polegające na zabudowie tarasu,  remont 

parkietu obejmujący cyklinowanie i lakierowanie lakierem antypoślizgowym              

z odtworzeniem linii boisk oraz malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej                

w I LO w Łowiczu” (dział 801, rozdział 80120, § 6050).  
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Wprowadzono do Wykazu zadań inwestycyjnych w 2009 roku zadanie 

inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2734E odcinek Bielawy – 

Sobota o łącznej wartości  3 293 362,74 zł.  

w zakresie ochrony środowiska  

ZPŁ wyraził zgodę na wykonanie badań ścieków oczyszczalni Oddziału 

Rehabilitacji i Fizjoterapii ZOZ w Stanisławowie i sfinansowanie ich ze 

środków PFOŚiGW w Łowiczu. 

Wyrazili zgodę  na dofinansowanie unieszkodliwienia odpadów medycznych dla 

ZOZ w Łowiczu w kwocie 25 000,00 zł.  

Poinformował, że dodatkowo Członkowie ZPŁ podejmowali także stosowne 

Uchwały ZPŁ, a także pozytywnie opiniowali projekty Uchwał RPŁ na Sesję, 

a także informacje: 

- Informacja o sieci szkół na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz 

demograficznych. 

- Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

Powiatu Łowickiego. 

- Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.  
 

Radny Krzysztof Janicki zapytał, którzy dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych  

dostali nagrody i czy zostali oni odznaczeni? 

 

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że na chwilę obecną Zarząd Powiatu 

Łowickiego złożył wnioski o odznaczenia. Na wniosku jest zapis, że staje się on 

zastrzeżony po wypełnieniu. Powiedział, że nie ma tam tajnych informacji, ale 

konsultowałem się, czy ja nie mający dostępu do informacji niejawnej, ale to 

tylko zastrzeżenie zgodnie z tamtą ustawą, nie jest to żadna tajemnica- dodał. 

Zarząd poinformował, że postanowił wystąpić o odznaczenia dla: 

 Brązowego Krzyża Zasługi dla Pani Elżbiety Skonecznej Dyrektora I LO 

w Łowiczu oraz dla Pana Dariusza Żywickiego Dyrektora ZSP Nr 1                  

w Łowiczu. 

 Srebrnego Krzyża Zasługi dla Pani Zofii Szalkiewicz Dyrektora ZSP Nr 4 

w Łowiczu. 

 Złotego Krzyża Zasługi dla Pana Mirosława Kreta Dyrektora ZSP Nr 2 

RCKU w Łowiczu. 

 Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla Pani Doroty Zielińskiej 

Dyrektora MOS w Kiernozi. 

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał o wynajem nieruchomości, należącej do 

Powiatu Łowickiego przez firmę „Aster”. Czy coś szerzej można powiedzieć na 

ten temat, bo jeśli dobrze pamiętam to Rada podjęła uchwałę, że na 10 lat będzie 
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wynajmowany budynek, tak  w umowie było zaznaczone. Czy zostawiają oni 

ten budynek w takim stanie w jakim jest?- zapytał. 

  

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że firma ta wystąpiła z wnioskiem 

o skrócenie okresu na jaki była zawarta umowa ze względów finansowych. 

Zarząd Powiatu Łowickiego zgodził się na to wypowiedzenie umowy, skracając 

okres wypowiedzenia o połowę, warunkując to tym, że naniesienia wszystkie 

i cały wkład w ten budynek zostanie nieodpłatnie przekazany Powiatowi 

Łowickiemu.  

 

Radny Michał Śliwiński zapytał o „Markę Łowickie”. W jaki sposób zostały 

przyznane nagrody, jakie były kryteria przyznawania. Zapytał skąd się wzięła ta 

marka i kto ją stworzył- skąd się wziął pomysł, czy to było na Zarządzie 

Powiatu Łowickiego, czy był to pomysł jednoosobowy? 

 

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że nie był to pomysł jednoosobowy, 

ale sama forma jest zwykle dziełem jednej osoby. Niemniej jednak sam wybór 

laureatów był dokonany przez Członków Zarządu. Nie wiem czy przedstawiać 

teraz uzasadnienia? Czy pyta Pan tylko o formę czy też z zastrzeżeniem do 

wniosku- dodał. 

 

Jak to jest, że reprezentujecie całą  Radę Powiatu i cały nasz Powiat, ale tak to 

wyszło, jakby to było zrobione po kryjomu przez Zarząd, dlatego chcielibyśmy 

znać dlaczego Mleczarnia takie miejsce a Pan Urbanek takie miejsce. Myślę że 

Zarząd Powiatu Łowickiego jakieś kryteria miał- dodał Radny Michał 

Śliwiński.  

 

Starosta Janusz Michalak odpowiedział, że przy przyznawaniu nagród miejsc 

w ogóle nie było, to były cztery równorzędne nagrody.  Nie wiem co mogę tutaj 

Panu powiedzieć, cztery równorzędne nagrody, tylko odczytywane były 

alfabetycznie - dodał.  

 

Radny Jerzy Wolski nadmienił, iż  wszyscy znają firmę „URBANEK”,  

Mleczarnię Łowicką oraz Agros, ale nie wszyscy znają firmę, która otrzymała 

czwartą nagrodę. Dla mnie gdyby gazeta nic nie napisała o tej firmie, to nic bym 

nie wiedział-dodał.  

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski odpowiedział w roku 2007 Rada 

Powiatu Łowickiego została zapoznana z propozycją nowego logo. Na początku 

2008 roku został przyjęty regulamin „Marki Łowickie” przez ZPŁ. Państwo 

byliście o tym informowani- dodał. Wydaje mi się, że był czas na wszelkie 

uwagi, jakie tylko mogliśmy dokonywać do tego właśnie projektu. 

Poinformował, że jeśli chodzi o firmy i czym się zasłużyły te firmy, to będziemy 
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bardzo wdzięczni, jeśli również Państwo wskażecie inne firmy, które na 

przykład, tak jak „URBANEK” czerpią i promują produkt regionalny. Myślę, że 

te firmy, które zostały przedstawione, jeśli chodzi o firmę jubilerską „KRUK”, 

Szanowni Państwo kolekcja, która została stworzona na bazie haftów łowickich, 

wykonywanych właśnie przez Panią Marię Kadenowską -o której chyba nie 

muszę mówić kto to jest, sprzedana za granicą właśnie przy opisie, 

że korzystano z dorobku Ziemi Łowickiej, że są to hafty łowickie. Otóż 

Szanowni Państwo, wydaje mi się, że nie potrzeba lepszej rekomendacji- dodał. 

Nadmienił, iż jeśli chodzi o wszystkie firmy pozostałe, to chyba też nie trzeba 

tutaj rekomendować, czerpią z dorobku łowickiego i nazywają te produkty po 

łowicku albo łowickie, coś co jest łowickie. Wszystko co się wpisuje w ramach 

promocji tego regionu i na dodatek zostaje przetworzone na poczet tej promocji, 

zasługuje na uwagę. Tak jak Pan Starosta powiedział wcześniej, propozycje co 

do tej nagrody były przedstawiane na Zarządzie Powiatu Łowickiego, omawiane 

na Zarządzie Powiatu Łowickiego, czy właśnie wpisują się w ten wcześniej 

mówiony regulamin i czy właśnie czerpią z dorobku tej ziemi i czy krótko 

mówiąc ten dorobek promują na zewnątrz. Nie tylko na terenie naszego kraju, 

ale również poza jego granicami- dodał.  

 

Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał czy odnośnie tej nagrody jeśli jest 

przyznawana musi być wystąpienie o przyznanie, czy to jest wola tylko 

i wyłącznie Zarządu? 

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski  odpowiedział, że wniosek należy 

złożyć według wzoru, który może złożyć każdy. Każdy wniosek zostanie 

rozpatrzony - dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński zapytał, czy organizacje, osoby z zewnątrz mogły 

także składać wnioski. Nikt nie poinformował Radnych, nie zapytał czy są 

jakieś sugestie co do przyznania powyższego wyróżnienia. Zapytał ile 

faktycznie było złożonych wniosków. Tak naprawdę nikt z nas, z was  nie 

powiedział też nawet cała Komisja. Jak są komisje różne, jest też komisja, która 

ma  edukację, która  by wzięła promocję i też nawet nikt z Zarządu nie zapytał, 

się czy są jakieś sugestie. Mówi Pan, że zostało nam to przedstawione bo była 

taka prezentacja Zarządu, ale nie zgłosiliśmy nic. Ma Pan rację, była podjęta 

decyzja, przedstawiona, że Zarząd będzie coś tam robił. Niedawno Pan pracował 

w tej Komisji, jeżeli chodzi o skład Zarządu, to Pan powinien pamiętać, ile, co 

jaki czas- czy będziemy co 10 lat czy co roku coś takiego wręczać dodał.  

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski  odpowiedział, że jeśli chodzi 

o jego stanowisko, to powinno się raz do roku wręczać jedną statuetkę. 

 



 10 

Mówi Pan o swoim stanowisku, czy o  zapisach w regulaminie, który 

obowiązuje- zapytał Radny  Michał Śliwiński.  

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że mówi o swoim 

stanowisku i zawsze będzie głosował tak, żeby była jedna statuetka w ciągu 

roku. Chyba, że z wniosków które zostaną przedstawione będzie wynikało, że 

jest większa liczba firm, które naprawdę będą zasługiwały. Ta nagroda ma się 

stać prestiżową- dodał. Poinformował, że każdy mógł się zapoznać 

z regulaminem ,gdyż był zamieszczony na stronie internetowej. W każdym razie 

jest do wglądu i każdy może się zapoznać z regulaminem tej Marki. Uważam, 

że ta nagroda jest prestiżowa i powinna być przyznawana raz do roku i to jednej 

firmie- dodał. 

 

Nie odpowiedział mi Pan na pytanie, ile tych firm w końcu było zgłoszonych 

z tym wnioskiem i tak naprawdę, to jeżeli Pan niedawno zajmował się pracami 

komu będzie przyznane, to mógłby Pan powiedzieć, ile tych firm było. I jaki jest 

naprawdę ten regulamin, czy faktycznie przyznajemy tylko jedną rocznie, czy 

cztery. Pan podał jedynie swoje zdanie- dodał Radny Michał Śliwiński.  

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że nie jest  

zapisane, ile nagród przyznaje się corocznie. Określenie ilości odbywa się po 

analizie wniosków. W tym roku zostało złożonych 5 wniosków a dostały 4 

firmy. 

 

Radny Michał Śliwiński  zapytał, która firma została jako piąta nominowana? 

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski odpowiedział, iż nie pamięta 

pełnej nazwy, ale producent KRÓWKI ŁOWICKIEJ.  

 

Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał: „gdyby tą nagrodę własny Zarząd mógł 

przyznawać zaproszonym gościom czy innym, bo jeśli to co zostaje 

w Powiecie, to jest jak gdyby Członek Zarządu mówi, że jest jedna, 

to w porządku, ale jeśli współpracujemy z innymi powiatami to też należałoby 

się zastanowić, czy tutaj też przyznać jakąś nagrodę”. Zapytał jakie przesłanki 

zadecydowały, że dyrektor Muzeum w Łowiczu ma umowę do końca roku? 

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski odpowiedział: „może wrócę do 

pierwszego pytania. Ja uważam osobiście i powtórzę jeszcze raz. Ta nagroda 

powinna być prestiżowa, i przyznawana za coś. Myślę, że co do wyboru tych 

czterech nie ma wątpliwości, przynajmniej ja nie mam wątpliwości, może 

Państwo macie, ja nie mam wątpliwości. Uważam, że te firmy się zasłużyły 

naprawdę wybitnie dla regionu łowickiego, a jak będzie w przyszłym roku, to 

już zobaczymy. Mam nadzieję, że też wpłynie dużo wniosków, z których będzie 
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można wybierać. A jeśli chodzi o to dlaczego Pani Dyrektor na rok. Ja powiem 

tak, ale to znów powiem swoje zdanie. Ponieważ swoje zdanie przedstawiam też 

na Zarządzie, i wtedy jest głosowanie i krótko mówiąc jest decyzja Zarządu. 

Zresztą doskonale wszyscy tutaj się orientujemy, jak to się odbywa, tak samo 

jak i na Sesji, każdy przedstawia swoje zdanie, później jest głosowanie. Dla 

mnie jest to pewien kompromis- dodał.   

 

Radny Michał Śliwiński  zapytał czy udzielona odpowiedź przez Pana 

Wojciecha Miedzianowskiego to jest stanowisko Zarządu Powiatu Łowickiego, 

bo Pan Miedzianowski mówi, to jest  jego stanowisko. Ja chciałem, żeby to 

zostało wyjaśnione. Czyli ja mam podejmować decyzję, to żeby było 

wyjaśnione jakie były kryteria, i jeżeli nawet nie pamiętam tego, jak było 

w regulaminie to niegrzecznym jest, żeby odpowiadać, bym sobie zajrzał na 

stronę. Tego nie można proponować-dodał. 

 

Radny Janusz Żurek poinformował, że uważa, że jako Region typowo 

rolniczo- hodowlany popełniono błąd. Bo powinno się wyróżnić  Mazowieckie 

Centrum Rozrodu i Hodowli. Ono słynie na cały kraj i walczy o swój prestiż z 

dwoma jednostkami- Bydgoszczą i Poznańskim rejonem. Słyniemy z tego,  

że mamy dobrą populację zwierząt do dalszego rozrodu. Oni są z Łowiczem 

związani, byli od początku, pan Goździkiewicz i inni, powinni być uhonorowani 

w jak najbliższym czasie- dodał.  

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski poinformował, że „może Państwo 

nie wiecie, ale mamy do dyspozycji następujące nagrody- wyróżnienia, którymi 

Powiat Łowicki może  wynagradzać ludzi lub firmy, które czymś się zasłużyły. 

Mamy Markę, która działa w zakresie promocji-w dziedzinie promocji, która 

czerpie z różnych dziedzin życia- ta promocja, i promuje Powiat na zewnątrz. 

Będziemy również mięli „Medal Grabskiego”, tutaj już na przełomie lutego i 

marca mamy mieć propozycję od Pani plastyk, która będzie promować                        

w dziedzinie gospodarczej. Mam nadzieję, że tutaj właśnie co Pan Radny Żurek 

wspominał firma będzie mogła się krótko mówiąc zakwalifikować do tych  firm, 

które może ewentualnie by tą nagrodę uzyskały. Krótko mówiąc ten Medal 

bardziej w wewnątrz, za to Marka działa na zewnątrz, zgodnie z zasadą 

promocji szanowni Państwo Marka działa na zewnątrz, nie na wewnątrz. Nie 

nagradzamy tu swoich firm w sensie te, które pracują tu, tylko przetwarzają ten 

dorobek i promują ten dorobek na zewnątrz. I mam nadzieję również, bo trwają 

prace, żebyśmy mięli nagrodę-wyróżnienie w dziedzinie kultury. Działalność 

kulturalna jest interaktywna, interdyscyplinarna. Też czerpie z różnych dziedzin. 

Łączy je wszystkie i dlatego jest taka ważna. I dlatego warto podkreślać i 

nagradzać i twórców i animatorów kultury. Te 3 nagrody będą służyły temu, aby 

krótko mówiąc Powiat Łowicki mógł wyróżniać te podmioty, te osoby fizyczne, 

które czymś dla tego Powiatu Łowickiego się zasłużyły. One będą definiować te 
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dziedziny, będą właśnie wyróżniać bardziej te dziedziny, łączyć, żeby nie 

mieszać, że jeśli w gospodarce, no nie koniecznie w kulturze. Prawda. Jeśli nie 

biznes to nie kultura. I tak samo, jeśli biznes, to nie znaczy, że promuje. Myślę, 

że te 3 wyróżnienia spełnią wszystkie wymagania – dodał.  

 

Radny Michał Śliwiński powiedział, że jeśli zadaje pytanie, to znaczy, że 

czegoś nie rozumie lub czegoś nie wie. Dodał, że Członek Zarządu jest 

niegrzeczny w stosunku do zebranych na Sesji . To jest chyba normalna forma, 

żeby to zrozumieć i się wypowiedzieć. Także zbędnym jest to, żeby nam mówić, 

że nie wiemy i nie rozumiemy. Dlatego zadajemy pytania-dodał.  

 

 

Ad pkt.6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował, 

że 29 stycznia 2009 roku uczestniczył w naradzie rocznej Powiatowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu i Łyszkowicach. W Łyszkowicach 

zorganizowano to spotkanie po raz pierwszy, było to oficjalne takie spotkanie  

z Wójtem Gminy Łyszkowice. Wójt przedstawił gminę, była okazja 

porozmawiać po raz pierwszy z Wójtem gminy Łyszkowice i bardzo jest 

zadowolony, że jako Przewodniczący Rady mógł się w końcu spotkać-dodał. 

Poinformował, że okres między Sesjami to kolejne spotkanie z „Chełmońskim” 

z okazji 160 rocznicy urodzin artysty. Spotkanie odbywało się w Muzeum 

w Łowiczu, gdzie też starał się służyć swoją wiedzą przewodnicką i ofiarować 

swoje wiadomości dla dobra Powiatu. Także z grupą Rady Powiatu byli 

w Kartuzach, uczestniczyli w obchodach 10-lecia tamtejszego Powiatu- 

zaprzyjaźnionego Kartuskiego- dodał. 

 

 

Ad pkt.7 

 

Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie  osób niepełnosprawnych. Współpraca 

z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki 

prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił „Informację 

o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie powiatu. 

Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpracę z organizacjami w zakresie 

pomocy społecznej polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego”. 
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/Zał.Nr.2/ 

 

Ad pkt.8 

 

Informacja na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski przedstawił „Informację na 

temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu rok 2008”. 

/ Zał. Nr.3/ 

 

 

Ad pkt.9 

 

Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła informację na temat  

sieci szkół ponadgimnazjalnych  na terenie Powiatu Łowickiego w świetle 

prognoz demograficznych./ Zał. Nr.4/  

 

Radny Eugeniusz Bobrowski zapytał co robi wydział, żeby jak najwięcej 

z zewnątrz pozyskać uczniów do pierwszych klas oraz aby jak najmniej 

z Powiatu Łowickiego przechodziło do szkół, które znajdują się poza powiatem? 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk odpowiedziała, że jeżeli chodzi 

i zadania wydziału, to rolą wydziału jest współpraca z dyrektorami szkół, 

motywowanie dyrektorów szkół do bogacenia oferty edukacyjnej, 

z uwzględnieniem przede wszystkim na szeroką promocję tejże oferty na terenie 

Powiatu Łowickiego, ale także wykorzystanie targów edukacyjnych, nie tylko 

tych, które odbywają się na terenie powiatu, ale i w innych powiatach.  

 

Pan Dyrektor Mirosław Kret poinformował o mających się odbyć targach 

edukacyjnych. Mają się one dobyć w Łowiczu, Skierniewicach, Sochaczewie. 

Szkoły wystawiają się z promocją oraz swoimi ofertami. W taki sposób można  

poinformować uczniów spoza Powiatu o szkołach, jakie na tym terenie są. To 

jest rola wszystkich dyrektorów-dodał.  

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk poinformowała, że najbliższe targi 

odbędą się w marcu.  Termin przypada na ostatnią środę marca, na terenie 

OSiR- dodała.  

 



 14 

Radny Jerzy Wolski powiedział, że jako Radni Powiatu też powinni pamiętać 

o wizerunku, o tym co na zewnątrz, o bazie lokalowej. Młodzież patrzy na to, 

jak wyglądała szkoła 20- 50 lat wcześniej i jak wyglądają dziś nowoczesne 

szkoły. Wraca tutaj temat elewacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 

o którym Radny Bobrowski wspominał, chodzi o zrobienie zewnętrznej ściany 

od strony Pomnika Piłsudskiego, bo sam wizerunek przy naborze do szkoły 

będzie minusem- dodał. Prosił o zarezerwowanie środków na remonty. Bo żadne 

targi, żadna infrastruktura nie pomoże jeśli nie będzie dobrej bazy, bo młodzież 

szuka czegoś atrakcyjniejszego- dodał. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk powiedziała, że  może być takie 

niepokojące zjawisko, że większa ilość uczniów wybiera szkoły 

ponadgimnazjalne spoza Powiatu Łowickiego, a mniejsza ilość uczniów 

wybiera szkoły w Powiecie Łowickim. Może być takie niebezpieczeństwo, 

jeżeli chodzi o tak zwaną bazę materiałowo- dydaktyczną w naszych szkołach, 

że uczniowie, gdy są „dni otwartych szkół” zobaczą na czym pracują uczniowie, 

mogą skorzystać z ofert zewnętrznych tych większych miast, gdzie rzeczywiście 

baza jest rozbudowana, nowoczesna- dodała. Nadmieniła, iż w Powiecie 

Łowickim trzeba o tą rozbudowę zadbać.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO MARCIN 

KOSIOREK OGŁOSIŁ 10 MINUTOWĄ PRZERWĘ  W OBRADACH 

XXIII SESJI RPŁ W DNIU 25 lutego 2009 ROKU O GODZINIE 13.50 

 

 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 14.05 

 

 

Ad pkt.10 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Łowiczu. 

 

Dyrektor Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

powołania Centrum Kształcenia Praktycznego w Łowiczu. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji- 

pozytywna . 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Jerzy Żurek / : 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVIII/236/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

25 lutego 2009 roku w sprawie powołania Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Łowiczu/ Zał. Nr 5/ 

 

 

Ad pkt.11 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku . 

 

 

Dyrektor  PCPR Robert Wójcik poinformował, że Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Powiatowi Łowickiemu 

o około 300 tys. mniej z jednoczesną sugestią, że w skali roku może to być 

około 500 tys., skala zadowolenia społecznego będzie bardzo duża- dodał. 

 

Przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie  określenia zadań Powiatu 

Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku . 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli  - pozytywna . 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Jerzy Żurek / : 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XXVIII/237/2009 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku  

/ Zał. Nr.6/ 
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Ad pkt.12 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającego 

Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 

2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008- 2013. 

 

 

Biuro Strategii Rafał Pawłowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego zmieniający Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju 

Lokalnego na lata 2008- 2013 . 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska- pozytywna.  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Jerzy Żurek / : 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XXVIII/238/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

25 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia uchwały zmieniającej Uchwałę 

Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 r. 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008- 2013 

/ Zał. Nr 7/ 

 

 

Ad pkt.13 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającego 

Uchwałę Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla 

Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010. 

 

 

Biuro Strategii Rafał Pawłowski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

dla Powiatu Łowickiego na lata 2008 – 2010. 
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Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska- pozytywna.  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna. 

 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Jerzy Żurek / : 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XXVIII/239/2009 Rady Powiatu Łowickiego zmieniającą 

Uchwałę Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2008 – 2010. /Zał. Nr 8/ 

 

 

Ad pkt.14 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2009 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska przedstawiła projekt uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Jerzy Żurek / : 

za    - 20 

przeciw   - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wprowadzenia Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XV/143/2008 Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 

2009 rok. /Zał. Nr 9 / 

 

 

Ad pkt.15 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne. 

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał o to, kto decydował o terminie obchodów 

10-lecia Powiatu. Kto przygotowywał program tych obchodów, kto decydował 
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o zaproszonych gościach. Czy wszyscy byli zaproszeni, i o koszt tej imprezy-

dodał. 

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że na początku 

grudnia 2008 roku odbyły się pierwsze spotkania, na których był omawiany 

sposób obchodzenia tej rocznicy. Odbywały się one cyklicznie. Spotykał się 

Wydział Edukacji, spotykali się dyrektorzy  instytucji kultury, powiatowych 

oczywiście i była dyskusja w jaki sposób te obchody uświetlić. Jak Państwo 

zapewnie też czytaliście w prasie, cykl takich wydarzeń, które podkreślały te 

obchody, o których mówił kolega, składał się z konkursów, które były 

przeznaczone dla naszych mieszkańców, były to konkursy i w radio i w prasie-

dodał. Poinformował, że jest również konkurs plastyczny, który ma 

aktywizować młodzież z całego Powiatu. Nadzór nad tym konkursem sprawuje 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu. Chodziło o pobudzenie wyobraźni, 

jak młodzi ludzie widzą Powiat za te 10 lat, czyli jakby kolejnym okrągłym 

10-leciu. Jak oni widzą Powiat za 10 lat, jak on powinien się zmieniać. Wydaje 

mi się, że jest to bardzo ważne, ponieważ też może nadać nam Radnym 

kierunki, w którą stronę powinniśmy podążać. To będzie wizja młodych. Czyli 

jako oni by chcieli, by te tereny się kształtowały-dodał . Nadmienił, iż jest to 

również taki interaktywny konkurs dla szkół średnich. Jest konkurs, którego 

termin przełożono z 27 lutego 2009 roku na marzec. Ideą było również to, by 

cykl ten zamknąć w lutym- od  początku lutego, przez cały jego okres 

realizować wszystkie etapy. Doszła do tego uroczysta gala oraz swego rodzaju 

manifestacja społeczna czyli polonez. Był też rozważany temat wykładów na 

temat samorządności w kraju. Stwierdzono, że włączy się go w galę. Konkurs 

plastyczny i o Samorządzie Powiatowym został przełożony na marzec-dodał. 

Poinformował, że jeśli chodzi o galę, czyli kto został zaproszony i dlaczego 

myślę, że jest to odzew na list otwarty, który pojawił się w gazecie. Żałuję, 

że nie można było zaprosić 82 tys. ludzi-mieszkańców całego Powiatu wraz 

z innymi zaproszonymi gośćmi. Głosy były różne na ten temat, ale było 

powiedziane, ze będą zapraszani przedstawiciele. Wybory były trudne, bo nie da 

się zaprosić wszystkich. I tak na przykład: dyrektorzy ze szkół miejskich też 

wyrażali chęć przybycia na galę, jednakże, czym się różni dyrektor miejski od 

gminnego-jego też należy zaprosić, czym różni się twórca od Pani Renaty. 

Zaprosiliśmy przedstawicieli w osobach prezesów, Stowarzyszeń Twórców 

Ludowych, które reprezentowały dane środowisko. Nie da się zaprosić 

wszystkich z racji lokalowej i z racji pewnej symboliki, którą trzeba przyjąć, bo 

nie da się inaczej tego sformułować-dodał. Poinformował, że pojawiały się 

różne głosy. Bo na przykład czym się różni radny miejski od gminnego albo 

i sołtys, więc zamiar był prosty: na przykład: przedstawicieli mieszkańców gmin 

w osobach wójtów i przewodniczących. W sumie było ponad 350 zaproszeń, 

spodziewano się około 230 osób i tak mniej więcej się zjawiło, tyle osób 

przyszło. Podziękował wszystkim gościom za udział, bo impreza bez gości jest 
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niczym. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni, że dotarły na obchody takie osoby 

jak Biskup Łowicki, prof. Jerzy Regulski współautor reformy samorządowej, 

Prezes fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Nie było żadnej hierarchii 

w doborze zaproszeń, właśnie był dylemat, jak dogodzić wszystkim, by 

uczestniczyli w tym koncercie, przede wszystkim te środowiska, które są blisko 

związane z Urzędem Powiatowym-dodał.    

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski poinformował, że jeśli chodzi 

o termin,  to jak wspomniał pierwsze spotkania odbyły się na początku grudnia, 

w trakcie dyskusji i wyboru pewnych działań, powstał dylemat, kiedy i jak 

z terminem. Można dyskutować kiedy powinny odbyć się te obchody. 

Wspomniał, że jest szereg różnych imprez w podobnym terminie, na przykład 

jest informacja o samorządzie w innym powiecie, w Zakopanem obchody były 

już w grudniu. My też byliśmy podyktowani terminami z innymi powiatami, 

ponieważ w listopadzie odbyło się tutaj spotkanie przedstawicieli powiatów, aby 

nakreślić sobie plan działania na 2009 rok, i też nakreślaliśmy terminy kiedy w 

poszczególnych powiatach będą obchody 10-lecia powiatów.  Nie ma tak, że ten 

termin jest przypisany czemuś tam… Przez cały luty będzie się coś działo, 

związanego z obchodami 10-lecia. Myślę, że przez cały rok będziemy 

obserwować  różnego rodzaju wydarzenia i dlatego przyjęliśmy luty-dodał. 

 

Radny Krzysztof Janicki dodał, że jeszcze pytał o koszt tej imprezy.  

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że koszt nie był 

mały, około 35.000.  Zapłacono „Nowemu Łowiczaninowi”, przeprowadzono 

pertraktacje, czy nie zechciałby wprowadzić kuponów różnego rodzaju, 

artykułów o Samorządzie powiatowym, zapłacono radiu „Victoria”, za statuetki, 

za koncert na gali, zapłacono  Szkole ZSR Nr 3 w Łowiczu za catering- 

przygotowanie bankietu, więc te pieniądze weszły. Zapłacono za drobne rzeczy: 

wydawnictwo widokówek, balonów, hel. Szkoda też, że nie udało namówić się 

media i różnego rodzaju powiatów do szerokiego dialogu na temat Samorządu 

Powiatowego-dodał. Poinformował, że niestety trzeba było zapłacić za kupony, 

nakreślić tematy audycji. Zapłacono za bankiet, gdzie pieniądze wróciły do 

szkoły, myślę że to bardzo dobre rozwiązanie. Uczniowie spisali się na medal. 

I jeszcze parę innych małych kosztów. Obsługa delegacji, około 34 osoby, te 

wszystkie konkursy, audycje, polonez, plus gala, te wszystkie wydarzenia, które 

miały być rozbite na miesiąc, wiemy że będzie to trochę więcej. 

 

 

Radny Krzysztof Janicki powiedział, że jego zdaniem dobrze, że Zarząd podjął 

tą decyzję, ale bardzo źle, że za plecami Rady Powiatu Łowickiego. Myślę, że 

Radni by też coś o terminie powiedzieli, podpowiedzieli, jak to przeprowadzić, 

a w sumie o wszystkim dowiedzieliśmy się z mediów-dodał. 
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Radny Michał Śliwiński  zapytał, czy prywatnie mógłby Pan odpowiedzieć, tak 

od siebie, czy tak naprawdę potrzebna jest cała Rada Powiatu, czy wystarczył by  

tylko Zarząd, no może nawet czasem niekoniecznie ze Starostą?- dodał. 

 

No to jest właśnie to Szanowni Państwo, że tak naprawdę te obchody to 

powinny nas skłonić do takiej dyskusji, dialogu, jak powinien wyglądać 

Samorząd Powiatowy. Czy powinien posiadać Zarząd, czy tylko sam Starosta. 

Czy w ogóle powinny być, czy też nie powinny być. Bo takie trendy, kierunki 

też są- prawda? Szkoda, że zabrakło tego. Ja myślę, że prywatnie możemy 

podyskutować i na forum publicznym nie będziemy zajmować czasu. Ja służę 

swoją osobą i na temat Samorządu Powiatowego jak ewentualnie każdy z  nas 

Panie Michale bez problemu uważam, że tak właśnie powinno się dziać. Szkoda, 

że nie udało się, to jest jedna wielka bolączka, bo terminy. Pozwólmy też 

pracować naszym jednostkom. W końcu ich powołaliśmy, płacimy im za to 

pieniądze, to niech pracują. A jeśli pracują źle, to wtedy ewentualnie zwracajmy 

uwagę, wyciągajmy wnioski, wyciągajmy konsekwencje. Służę swoją osobą- 

dodał Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski.   

 

Radny Michał Śliwiński  zapytał, czy któryś z Członków Zarządu zgłaszał się 

do któregoś z Radnych, by porozmawiać na temat obchodów. Czy tylko do 

niego się nie zgłoszono? Może się spóźnił na komisję, czy coś się działo? Nie 

chodzi o to, że termin jest zły, ale sama forma tego, o to że macie nas wysoko 

w nosie- powiedział. Nie chciał nikt nas wysłuchać, czy mamy jakieś 

propozycje. Może ktoś by chciał uczestniczyć w konkursie, który był 

organizowany, może któryś z Radnych chciałby wystąpić w radio, czy była taka 

propozycja dla nas? Myślę, że obchody 10-lecia Powiatu Łowickiego, 

to naprawdę pierwsza sesja w Powiecie, która była wielką koalicją-dodał. 

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski odpowiedział, aby pozwolić  

pracować Organom Wykonawczym. Pozwólmy im pracować-dodał 

 

 

Radny Krzysztof Janicki zapytał, kto decyduje o wyjazdach do Kartuz 

w delegacje, kto wysyła. Kto decyduje o składzie delegacji? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek odpowiedział, 

że nie wie czy są jakieś procedury wysyłania w delegacje. Przyjął zasadę, że 

prosi Biuro Rady o poinformowanie Radnych, że jest możliwość takiego 

wyjazdu i z tego, co wie, tak to się odbywa. Powiedział, że bije się w pierś, ale 

procedury nie zna, może powinien się dowiedzieć. W ten sposób tak to się 

odbywa, i wiem, że wcześniej też tak to się odbywało-dodał.   
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Radny Krzysztof Janicki zapytał jak wygląda sprawa mieszkania po byłym 

dyrektorze Muzeum w Łowiczu. Czy ono już jest wyremontowane, w jakim jest 

stanie. Może już coś wiadomo na ten temat? –zapytał. 

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że w tej chwili 

zakończono, to znaczy około 1,5 tygodnia temu-piwnice oraz centralne 

ogrzewanie w muzeum, również dach. Razem z dyrektorem i kierownikiem 

administracyjnym muzeum oglądaliśmy na jakim etapie są prace remontowe. To 

mieszkanie było już wyremontowane, zostały jeszcze do położenia płytki i 

wyposażenie pokoi. Tam są 3 pokoje, jest łazienka. Jeden będzie z osobną 

łazienką i 2 z inną łazienką. Także w tym momencie jest tylko kwestia 

wyposażenia-dodał.  

 

 Radny Krzysztof Janicki zapytał „czy remont będzie przeprowadzony i czemu 

będą służyły te pokoje?” 

 

Członek Zarządu Wojciech Miedzianowski odpowiedział, że mieszkania te 

będą służyły Muzeum i Powiatowi. Jeśli na przykład przyjedzie delegacja, 

będzie tam 8 miejsc noclegowych, żeby nie wynajmować gdzieś pokoi, będą 

mieli własne pomieszczenia usługowe. W tej chwili to jedynie kwestia 

wyposażenia, pozostałe prace już zostały zakończone. To jest robione własnym 

sumptem, robią to pracownicy muzeum-dodał. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał, czy wszyscy Rani Powiatu 

Łowickiego wiedzieli o tych obchodach i czy zostali poinformowani?   

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek odpowiedział, 

że na poprzedniej Sesji o obchodach 10-lecia Radnych poinformował osobiście.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski zapytał dlaczego Przewodniczący nie 

dyscyplinował do tego, by Radni wzięli udział? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek odpowiedział, 

że jego kompetencją jest prowadzenie obrad a nie dyscyplinowanie 

kogokolwiek.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski powiedział, że wszyscy są Radnymi 

Powiatu Łowickiego. Wszyscy ten Powiat tworzymy, wszyscy powinniśmy 

w tych imprezach uczestniczyć-dodał. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek odpowiedział, 

że rozumie uwagę, ale nie jest właściwym adresatem tych wątpliwości, 
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ponieważ on zrobił co mógł. Ja poprosiłem, ja nie mogę na siłę kogoś zmusić, 

żeby ktoś tam  brał udział w jakiś działaniach-dodał.  

 

Radna Jolanta Kępka powiedziała, że informacja która dociera do Radnych 

w formie telefonu z Biura Rady, czy jadą jeżeli chodzi o wyjazdy do 

Zakopanego czy w delegacje w formie, tak samo było i tutaj. Radni również 

mieli odpowiedzieć w formie telefonicznej czy wezmą udział. Każdy ma różne 

sprawy, i rodzinne i prywatne i nie może w tym momencie określić się, czy 

będzie uczestniczył w delegacji wyjazdowej, czy takiej. Uważam że informacja 

jest tak czytelna, która idzie z Biura Rady, że każde z nas się opowiada za tym, 

że wyjeżdżam albo nie, tańczę w polonezie albo nie. Myślę, że była bardzo 

dobra i wszyscy się opowiedzieli w jednej i drugiej kwestii-dodała. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek powiedział, 

że nie do końca podziela pogląd Radnego Waldemara Wojciechowskiego 

i chciał podziękować wszystkim Radnym, którzy mimo wszystko wzięli udział, 

bo nie było to proste zadanie. Po pierwsze wygospodarować sobie najpierw czas 

o 12.00 potem o 17.00 przyjść i zatańczyć, „wystawić się na widok publiczny. 

To było trudne. Bo nie każdy ma takie zdolności. A część Radnych spisała się 

tutaj bardzo dobrze, za co serdecznie dziękuję, bo o to prosiłem na poprzedniej 

Sesji”- dodał.   

 

Radny Krzysztof Janicki powiedział, że ma prośbę do Zarządu, że jeśli będzie 

podejmował różne decyzje, zamiast najpierw prasie, to może najpierw Radni 

niech się dowiedzą, że takie zamiary są. 

 

 

Pan Dyrektor Mirosław Kret  zaprosił zebranych na Sesji na obejrzenie tego, 

co zostało zrobione w przeciągu 3 miesięcy na terenie  Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU w Łowiczu, czyli: poprawę jakości sanitariatu 

przy Sali gimnastycznej, wyposażenie w prysznice budynku „A” szkoły, 

pracownię gastronomiczną, pracownię konsumenta oraz pracownię spawalną. 

To są rzeczy, które myślę też idąc śladem myśli Pana Radnego Wolskiego, jest 

to powód by przyciągnąć potencjalnych uczniów do szkoły na Blichu. Brakuje 

jeszcze wiele i jak Państwo zobaczą, elewacja budynku  „A” cierpi od wielu lat 

a to, że nie została odmalowana, poprawiona i myślę, że Radni to zauważą 

i takowe środki się znajdą, by to malowanie, te prace elewacyjne zakończyć. 

Całość tych wszystkich poczynań, zarówno moich jak i nauczycieli jest jeden 

cel, podnosić jakość kształcenia i  jakby najwięcej uczniów było na Blichu-

dodał. Podziękował również, że ta pierwsza sesja odbyła się właśnie na Blichu 

i zaprasza na wszystkie sesje-dodał.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marcin Kosiorek poinformował, 

że Rada ma coś takiego, że może powoływać Komisje nadzwyczajne, bo tego 

typu uwagi mogą się nie tylko przy 10-leciu Powiatu zdarzyć, ale przy 

Biesiadzie i przy innych uroczystościach. „Można powołać taką komisję 

i pewne wątpliwości  rozpatrzyć-dodał”.  

 

 

Poinformował, że na prośbę Szef/.ów Klubów następna sesja odbędzie się 

18 marca 2009  

 

 

Ad pkt.16 

 

Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek   

zamknął obrady XXVIII sesji RPŁ. 

 

 

 

 

Protokołowały: 

B. Prus-Miterka 

M. Tomaśkiewicz 

 

 

 


